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چکیده
 در این آزمایش کهه.مدلهای مبتنی بر مفهوم زمانگرمایی ابزار سودمندی برای پیشبینی جوانهزنی بذر در رابطه با زمان و دما هستند
گرمایی بر مبنهای هفهت تهابع توزیهع احتمهال- مدل جوانهزنی، در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام شد1395 در سال
 لوگنرمال و گاما) توسعه یافت و دورههای زمانی جوانهزنی پیشبینهیشهده، نرمال معکوس، لوگلجستیک، گامبل، ویبول،(لجستیک
 آزمون.گرمایی نرمال مقایسه شد- و ساریگل) با خروجیهای مدل جوانهزنیRGS003( توسط این مدلها برای دو رقم کلزای بهاره
، نتایج نشان داد. درجۀ سلسیوس انجام شد36  و35 ،34 ،33 ،32 ،28 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8  دمای ثابت11 جوانهزنی برای هر رقم در
) و سهاریگهلAICc= -1173( RGS003 مدل زمان گرمایی لوگ نرمال برازش بهتری به دورههای زمانی جوانهزنهی ههر دو رقهم
 و5/85

 و ساریگل به ترتیهRGS003  دمای پایه برای جوانهزنی رقمهای، بر پایۀ خروجیهای این مدل.) داشتAICc= -1180(

118/40

 و ساریگل به ترتیهRGS003  زمانگرمایی زیر حد بهینه برای آغاز جوانهزنی رقمهای. درجۀ سلسیوس برآورد شد5/60

 درجۀ سلسیوس ساعت و زمان گرمایی مورد نیاز برای تکمیل جوانه زنی این رقم ها در دماهای بیشتر از حد بهینه به ترتی120/00 و
 درجۀ سلسیوس بازدارندگی گرمایی33/17  هر دو رقم کلزا در دمای فراتر از. درجۀ سلسیوس ساعت پیش بینی شد31/47  و29/07
 ضری های برآورد شده در این آزمایش میتوانند در مدلهای شبیهسازی جوانهزنی دیگر رقمههای کلهزا نیهز.جوانهزنی نشان دادند
.استفاده شوند
.گرمایی- مدل جوانهزنی، کلزای بهاره، دماهای مهم، توزیع لوگنرمال، بازدارندگی گرمایی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The models based on thermal-time concept are useful tools for predicting germination in relation to time and
temperature. In this study, conducted in 2016 at Ramin Agriculture and Natural Resources University, thermalgermination model was developed based on seven probability distribution function (Logistic, Weibull, Gumbel,
Loglogistic, Inverse-Normal, Log-Normal and Gamma) and predicted germination time courses by these models
for two spring oilseed rape cultivars (RGS003, Sarigol) were compared with the Normal thermal-germination
outputs. Germination test were conducted at eleven constant temperature regimes of 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 33,
34, 35 and 36 ºC. Results indicated that the Log-Normal thermal-germination model gave best fit to germination
time courses of both cvs. RGS003 (AICc=-1173) and Sarigol (AICc=-1180). Based on the outputs of this model,
base temperature for germination of cvs. RGS003 and Sarigol were estimated to be 5.85 and 5.60 ºC, respectively.
The suboptimal thermal-time to initiate germination were predicted as 118.40 ºC h in cv. RGS003 and 120.00 ºC h
in cv. Sarigol, While thermal-time required to complete germination at supra-optimal temperatures were estimated
to be 29.07 ºC h in cv. RGS003 and 31.47 ºC h in cv. Sarigol. Also, both oilseed rape cultivars showed
thermoinhibition beyond averaged temperature of 33.17 ºC. Estimated parameters in this study can be used in crop
simulation models.
Keywords: Thermoinhibition; Log-normal distribution; Cardinal temperatures; Thermal-germination model,
Spring rape.
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مقدمه
دما ی از جمله مهمترین عاملهای محیطی مؤثر بر جوانهزنی بذر است .دماهای کمینه یا پایه ( ،)Tbبهینه یاا مطلاو ( )Toو
بیشینه یا سقف ( )Tcبهعنوان دماهای مهم (کاردینال) گسترهای از این عامل محیطی را تعریف میکنند که در آن جوانهزنی باذر
یکگونه معین رخ میدهد .بذرها در دماهای کمتر از  Tbیا بیشتر از  Tcقادر به جوانهزنی نیساتند ،درحاا یکاه سارعت و درداد
جوانهزنی در  Toدر بیشینه میزان است (.)Soltani et al., 2006
مدلهای جوانهزنی-گرمایی بهمنظور کمیسازی تأثیر دما بر دورههای زمانی جوانهزنی و بارآورد آساتانههاای گرماایی پاسا
جوانهزنی توسعه یافتهاند ( .)Covell et al., 1986; Ellis et al., 1986; Bradford, 2002در این مدلها فرض میشود کاه سارعت
جوانهزنی ( )GRبرای هر کسر ( )Fractionبذری معین  gاز جمعیت بذری با افزایش دما از  Tbتا  Toبهطاور خطای افازایش و باا
افزایش بیشتر دما تا  Tcبهطور خطی کاهش مییابد ( .)Bradford, 2002در دماهای زیر حد بهینه ،تنوع زمان جوانهزنی برای هار
کسر  gپیامدی از تنوع مقادیر زمانگرمایی مورد نیاز برای جوانهزنی آن کسر () )θT(gاست ،درحا یکه  Tbبرای کل جمعیت بذری
ثابت در نظر گرفته میشاود ( .)Covell et al., 1986; Ellis et al., 1986در دماهاای بیشاتر از حاد بهیناه ،تناوع  GRgدر میاان
کسرهای بذری پیامدی از تنوع  Tcدرون آن جمعیت بذری () )Tc(gاست ،درحا یکه زمانگرمایی مورد نیاز برای جوانهزنای هماۀ
بذرها ( )θTcثابت فرض میشود ( .)Ellis et al., 1986در دماهای زیر حد بهینه ) θT(gبا رابطۀ  1محاسبه میشود:
() 1
ازآنجاکه  GRgبهعنوان عکس زمان جوانهزنی کسر  gجمعیت بذری ( )tgتعریف میشود ،رابطۀ  1را مایتاوان باهداورت زیار
بازنویسی کرد:
() 2
در دماهای بیشتر از حد بهینه  θTcبا استفاده از رابطۀ  3محاسبه میشود:
() 3
یا
() 4
برای هر کسر جوانهزنی GRg ،را میتوان با استفاده از دو خط راست تودیف کرد .شیب این دو خط معادل ) θT(gو  θTcاست و
نقطۀ تقاطع آنها بهعنوان  Toتعریف میشود .همچنین ،دو نقطهای که در آن  GRgبرابر دفر میشود به ترتیب بهعناوان  Tbکال
جمعیت بذری و  Tcکسر جوانهزنی معین  gجمعیت بذری () )Tc(gتعریاف مایشاوند (.)Covell et al., 1986; Ellis et al., 1986
این مدل بهطور گسترده برای مقایسۀ زمان جوانهزنی گونههای مختلف یا برای یاکگوناه در زیساتااههاا و شارایط آ و هاوایی
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مختلف ( ،)Alvarado & Bradford, 2002کمیسازی کمون بذر ( )Chantre et al., 2009و تعیین تأثیر پایشتیمارهاای باذر یاا
تیمارهای پرایمینگ ( )Hardegree & Van Vactor, 2000استفاده شده است.
درک بهتری از ا اوهای جوانهزنی بذر در غربال رقم ها و گیاهان زراعی از نظر دامنۀ تحمل به دماهای پایین و باال و همچناین
برای شناسایی مناطق جغرافیایی که در آن یکگونه یا نژادگان (ژنوتیپ) قادر به جواناهزنای و اساتقرار گیاهچاه موفقیاتآمیازی
است ،سودمند است )2016( Andreucci et al. .آستانۀ دماهاای مهام یعنای کمیناه ،بهیناه و بیشاینه ( To ،Tbو  )Tcرقامهاای
زمستانۀ علوفه ای کلزا را با مقایسۀ چند مدل خطی و غیرخطی به ترتیب بین  29-33 ،3-4و  38درجۀ سلسیوس برآورد کردناد.
 )2014( Soltani et al.نیز با استفاده از مدل هیدروترمال تایم ،دماهای مهم کلزای خاودرو ( )Volunteer canolaرا در پاسا باه
دما و خشکی برآورد کردند .بااینحال ،اطالعات دقیقی در مورد دماهای مهم و زمانگرمایی مورد نیاز برای جوانهزنی بذر رقمهاای
بهارة کلزا موجود نیست.
تنوع ) θT(gیا ) Tc(gدرون جمعیت بذری بهطورمعمول با کاربرد توزیع احتمال نرمال تودیف مایشاود ( ;Covell et al., 1986

 .)Ellis et al., 1986; Alvarado & Bradford, 2002بااینوجود ،کاربرد دیار توابع توزیع احتمال بسته به نوع رفتار جوانهزنی بذر
گونهها ( )Watt et al., 2010; Mesgaran et al., 2013; Derakhshan et al., 2016ممکان اسات منجار باه تودایف مناسابتار
دورههای زمانی جوانهزنی در این مدلها شود .در این آزمایش ،مدل جوانهزنی-گرمایی بر مبنای هفت تابع توزیع احتماال توساعه
یافت و دورههای زمانی جوانهزنی پیشبینیشده توسط این مدلها برای دو رقم کلزای بهاره با پیشبینیهاای مادل جواناهزنای-
گرمایی مرسوم (مبتنی بر توزیع احتمال نرمال) مقایسه شد.

مواد و روشها
این آزمایش در سال  1395در آزمایشااه تکنو وژی بذر دانشااه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا شاد .در ایان
بررسی پاس جوانهزنی بذر دو رقم کلزای بهاره ( RGS003و ساریگل) به دما ارزیابی شد .هار دو رقام  RGS003و سااریگال از
نوع آزاد گرده افشان هستند .بذر این دو رقم کلزا در فروردینماه سال  1395از یاک آزماایش مقایساۀ رقام در مزرعاۀ پژوهشای
دانشااه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان گرد آوری شد .آزمون جواناه زنای در دماهاای ثابات ،28 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8
 35 ،34 ،33 ،32و  )0/2±( 36درجۀ سلسیوس انجام شد .این رژیمهای دمایی هم دامنۀ دمایی زیر حد بهینه و هم دامنۀ دمایی
بیشتر از حد بهینه برای جوانهزنی رقمهای کلزا را پوشش داد .برای هر رقم ،آزمون جوانهزنی در قا ب طرح کامل تصادفی با چهار
تکرار اجرا شد .سطح بذرها پیش از اجرای آزمایش با محلول  0/5دردد سدیم هیپوکلریت به مدت  15ثانیه ضدعفونی و آنااه باا
آ مقطر شستشو داده شد .در هر تکرار 100 ،بذر روی کاغذ دافی واتمن شماره  1در ظرف پتری پالستیکی  9سانتی متری قرار
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داده شد و سپس کاغذهای دافی با  7میلی یتر آ مقطر مرطو شدند .برای کاهش هدررفت آ از طریاق تبخیار ،ظارفهاای
پتری با پارافیلم پوشانده شدند و افزودن آ به ظرفهای پتری در دورت نیاز انجام شد .بهمنظور همدمایی آ مقطار باا دماای
اتاقک رشد (انکوباتور) ،آ مقطر  24ساعت پیش از آغاز آزمایش در اتاقک رشد قرار داده شد .بذرهایی که ریشهچۀ آنها بهاندازة
 2میلیمتر یا بیشتر خارج شده بود ،جوانهزده در نظر گرفته شدند .شمار بذرهای جوانهزده روزانه  4یا  5مرتبه باه مادت  21روز
شمارش شد .کل آزمایش سه مرتبه تکرار شد و میاناین دادههای جوانهزنی هر رقم در هر دما در هر ساعت معین شمارش شامار
بذرهای جوانهزده برای تجزیۀ آماری استفاده شد.
دردد جوانهزنی تجمّعی برای هر رقم و رژیم دمایی در هر ساعت محاسبه شد .سپس ،زمان درفشده برای رسیدن جوانهزنی
تجمّعی به زیر جمعیتهای  50 ،10و  90دردد از بیشینۀ جوانهزنی در هر رژیم دماایی باا درونیاابی از منحنای پیشارفت ایان
فرآیند در برابر زمان محاسبه شد ( .)Soltani et al., 2006سرعت جوانهزنی (GRg؛ عکس زمان جوانهزنی بارای هار کسار باذری
معین  )gبهعنوان تابعی از دما بهطور جداگانه برای هر رقم و کسر جوانهزنی ترسیم شد و دادهها برای اجرای رویههای رگرسایون
غیرخطی توسط بازرسی چشمی به دو گروه دماهای زیر حد بهینه و بیشتر از حاد بهیناه تقسایم شادند (

;Covell et al., 1986

 .)Hardegree, 2006جوانهزنی بذرها درون یک جمعیت بذری به د یل تنوع پاس هر بذر به دما (یا تنوع سرعت جوانهزنی باذرها
در یک دمای ثابت و کل دماهای مورد آزمون) از یک تابع توزیاع تجمّعای 1دوجملاهای 2پیاروی مایکناد .از ایانرو ،جواناهزنای
مشاهدهشده بر پایۀ تابع توزیع تجمّعی توزیع نرماال برحساب قضایۀ حاد مرکازی ( )Central limit theoremشابیهساازی شاد
( .)Chantre et al., 2009افزون بر تابع توزیع احتمال نرمال ،مدل جوانهزنی-گرمایی بر مبنای هفات تاابع توزیاع احتماال دیاار
توسعه یافت و درنهایت آستانههای پاس جوانهزنی رقمهای کلزا به دما بر پایۀ پیشبینیهای مدل دقیقتر کمیسازی شد .در زیر
هر یک از این مدلهای جوانهزنی-گرمایی بهطور مختصر شرح داده شدهاند.
مدل جوانهزنی-گرمایی نرمال :توزیع تجمّعای واروناه (

;Inverse cumulative distribution ;percentage point function

 )ppfبرای پیشبینی ) θT(gو تابع توزیع تجمّعی ( )Cumulative distribution function; cdfتوزیع احتمال نرمال برای پیشبینای
دردد جوانهزنی  gدر دماهای زیر حد بهینه بهشرط زیر در مدل زمانگرمایی تعریف میشود:
() 5
()6
که در این رابطهها ) ،θT(50زمانگرمایی زیر حد بهینه برای جوانهزنی  50دردد از جمعیت بذری (میاناین ،میانه یا مد توزیاع
))θT(g؛  ،σ1انحراف معیار توزیع نرمال (فراسنجه یا پارامتر نشاندهندة اندازة پاراکنش توزیاع ) )θT(gو  ،Gmaxبیشاترین جواناهزنای
Cumulative distribution function
2
Binomial

1
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پیشبینیشده با مدل هستند ،probit(g) .تبدیل پروبیت یا توزیع تجمّعی وارونه برای توزیع نرمال اساتاندارد باا میااناین دافر و
خطای استاندارد یک و  ،Φتبدیل الپالس انتارال یا تابع توزیع تجمّعی برای توزیع نرمال اساتاندارد باا میااناین دافر و خطاای
استاندارد یک است که بهدورت زیر تعریف میشود:
() 7
در دماهای بیشتر از حد بهینه ppf ،و  cdfتوزیع نرمال برای پیشبینی ) Tc(gو دردد جوانهزنی  gدر مدل جوانهزنای-گرماایی
بهدورت زیر تعریف میشوند:
() 8
() 9
که در این

رابطهها ) ،Tc(50دمای بیشینه برای مهار  50درددی جوانهزنی جمعیت بذری (میاناین ،میاناه یاا ماد توزیاع )Tc(g

جمعیت بذری) و  ،σ2انحراف معیار توزیع نرمال (فراسنجه نشاندهندة اندازة پراکنش توزیع ) )Tc(gهستند.
مدل جوانهزنی-گرمایی لجستیک :در دماهای زیر حد بهینه ،کاربردپذیری توزیع جستیک در مدل زمانگرمایی به شارح
زیر ارزیابی شد:

() 10
()11
در دماهای بیشتر از حد بهینه ،توزیع جستیک را میتوان به شرح زیر در مدل زمانگرمایی بهکار برد:
() 12

()13

مدل جوانه زنی-گرمایی ویبول :در دماهای زیر حد بهینه ppf ،توزیع ویبول برای پیشبینی ) θT(gو  cdfایان توزیاع بارای
پیشبینی دردد جوانهزنی  gدر مدل جوانهزنی-گرمایی به شرح زیر تعریف میشوند:
() 14
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() 15
که در این رابطهها  σ1 ،µ1و  λ1به ترتیب فراسنجههای جایااه ،1پراکنش 2و شاکل 3توزیاع ) θT(gدر دماهاای زیار حاد بهیناه
هستند .فراسنجۀ پراکنش همسان فراسنجۀ انحراف معیار در توزیع نرمال است و همراه با فراسنجۀ شکل انادازة پاراکنش ) θT(gرا
برای این توزیع برآورد میکند .فراسنجۀ شکل چاونای خمش منحنی را مشخص میکند و به توزیع شکلپذیری باالیی میدهاد
( .)Mesgaran et al., 2013; Derakhshan et al., 2016در دماهای بیشتر از حد بهیناه ppf ،و  cdfتوزیاع احتماال ویباول بارای
پیشبینی ) Tc(gو دردد جوانهزنی  gدر مدل جوانهزنی-گرمایی بهدورت زیر تعریف میشوند:
() 16

() 17
که در این رابطهها  σ2 ،µ2و  λ2به ترتیب فراسنجههای جایااه ،پراکنش و شکل توزیع ) Tc(gدر دماهاای بیشاتر از حاد بهیناه
هستند.
مدل جوانه زنی-گرمایی گامبل :مدل زمانگرمایی مبتنی بر توزیع گامبل برای دماهای زیر حد بهینه بهدورت زیر تعریاف
میشود:
() 18
() 19
در دماهای بیشتر از حد بهینه ،مدل جوانهزنی-گرمایی مبتنی بر این توزیع بهدورت زیر تعریف میشود:
()20

() 21

مدل جوانهزنی-گرمایی لوگلجستیک :برای دماهای زیر حد بهینه ،مدل زمانگرمایی وگ جستیک میشود:
()22

Location
2
Scale
3
Shape

1

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،49شمارة  ،3پائیز 1397

55

() 23
برای دماهای بیشتر از حد بهینه،
()24

() 25

مدل جوانهزنی-گرمایی نرمال معکوس :برای توزیع نرمال معکوس ppf ،به فرم بسته و سادهای وجاود نادارد .باااینحاال،
مدل زمانگرمایی مبتنی بر  cdfاین توزیع برای دماهای زیر حد بهینه را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
()26
مدل جوانهزنی-گرمایی نرمال معکوس برای دماهای بیشتر از حد بهینه بهدورت زیر تعریف میشود:

()27

مدل جوانه زنی-گرمایی لوگنرمال :در دماهای زیر حاد بهیناه ،توزیاع اوگنرماال را مایتاوان باه شارح زیار در مادل
زمانگرمایی بهکار برد:
() 28
()29
برای دماهای بیشتر از حد بهینه،
() 30

()31
مدل جوانه زنی-گرمایی گاما :در توزیع گاما ppf ،و  cdfرا نمیتوان در فرم بسته بیاان کارد و باهداورت عاددی محاسابه
میشوند .برای دماهای زیر حد بهینه،
()32

مامدی و توکل افشاری :مدلسازی حیات بذر کینوا ) (Chenopodium quinoaبا...
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که
() 33
برای دماهای بیشتر از حد بهینه،
()34
که
() 35
که در این رابطهها  ،гتابع گاما است که بهدورت زیر بیان میشود:
() 36
برازش مدلهای جوانهزنی-گرمایی به دادههای تجمّعی دو رقم کلزا با استفاده از نرمافزار  SASو با

رویۀ PROC NLMIXED

و به روش بهینهسازی پیشفرض  Dual Quasi-Newtonدر این نرمافزار انجام شد .برای ارزیابی برازش مدلهاا از شااخص ریشاۀ
میاناین مربعات خطا ( )RMSEو برای انتخاا بهتارین تاابع توزیاع از شااخص آکائیاک ( )AICcاساتفاده شاد (

& Burnham

.)Anderson, 2002
()36
که  RSSجمع مربعات باقیمانده؛  ،nشمار نمونه و  ،kشمار فراسنجههای مادل ماورد نظار اسات .بهتارین مادل در مقایساۀ
مدلها ،مد ی است که کمترین میزان  AICcمحاسبهشده را داشته باشد.

نتایج و بحث
برازش مدلهای زمانگرمایی مبتنی بر توزیعهای آماری مختلف به جوانهزنی تجمعای رقام  RGS003در پاسا باه دماهاای
ثابت گوناگون در شکل  1و برآورد فراسنجهها در جدول  1ارائه شده است .مقادیر  AICcنشان داد ،میان توزیعهای آماری از نظر
دقت پیشبینی دورههای زمانی جوانهزنی تفاوت زیادی وجود داشت (جدول  .)1مدل زمانگرمایی وگنرماال ( )AICc= -1173و
پس از آن مدلهای مبتنی بر توزیعهای نرمال معکوس ( )AICc= -1171و ویبول ( )AICc= -1170بهترین برازش را به دادههاای
پیشرفت جوانهزنی رقم  RGS003در برابر زمان داشتند .مدل زمانگرمایی گاما ( )AICc= -970نیز نسبت به دیار مادلهاا دقات
کمتری در پیشبینی جوانهزنی این رقم داشت (جدول 1؛ شکل .)1
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